


Prijs op aanvraag

Patrijzenlaar 10, Bavel

Fantastische luxe villa in Bavel

499 m² woonoppervlakte

1174 m² perceeloppervlakte

6 fijne slaapkamers

Gebouwd in 2004 www.vanliessummakelaars.nl

076 76 31 000

info@vanliessummakelaars.nl

vanliessummakelaars
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• 12 kamers • 6 slaapkamers • 4 woonlagen • Energielabel A •

Soort woning Villa
Status Beschikbaar
Bouwjaar 2004
Woonoppervlakte 499 m²
Perceeloppervlakte 1174 m²
Inhoud 1654 m³
Verwarming c.v.-ketel
Isolatie Volledig geisoleerd
Tuinligging Zuidwest



Kennismaken
Wat een LUXE, RUIMTE en PRIVACY treffen we 
aan in deze vorstelijke villa.!




Nieuw in de verkoop bieden wij aan: een echt 
juweel van een woning, op een prachtige locatie 
op de grens van stad en dorp. Deze royale villa 
(2004) is gelegen in de rustige villawijk van 
Nieuw Wolfshaar, op de grens van Breda en de 
dorpskern van Bavel. 

Met bijna 500 m2 woonoppervlak biedt deze 
moderne villa een eindeloos scala aan 
gebruiksmogelijkheden. De luxe afwerking geeft 
u het comfort om direct te kunnen genieten van 
alles wat deze woning te bieden heeft. 

Andrew

van Liessum
Makelaar

Ik ben uw contactpersoon, aangenaam!



Wow!!
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Welkom!
Achter de fraaie voordeur met glas-in-
loodelementen, vinden we de royale entreehal 
met garderobe, meterkast, separaat toilet met 
fonteintje, trappen naar eerste verdieping en het 
souterrain, de toegang tot het kantoor en via 
dubbele glazen deuren de toegang tot de royale 
living. 
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Royale en sfeervolle living
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Kantoor/werkkamer
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Woonkeuken
De L-vormige leefkeuken voorziet de fanatieke 
thuis-kok van alle luxe en is voorzien van 
ontzettend veel kastruimte, een Boretti 
gasfornuis, dubbele oven, magnetron, koelkast, 
Quooker kraan en een vaatwasser. 



Luxe keuken!
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Tweede living
De tweede living staat in een open verbinding 
met een aangrenzende (slaap)kamer, die ook 
goed dienst zou kunnen doen als kinderkamer, 
speelkamer of zelfs als extra kantoor. Vanuit de 
tweede living is er tevens een toegangsdeur tot 
de handige bijkeuken.



Quality time!
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Gastenverblijf met eigen 

keuken en sanitair
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Pure ontspanning in de bar, 

sauna of stoomcabine
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Uw eigen privé oase...
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Fantastisch souterrain met relax/wellness,- 

recreatieruimte en bar!
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Eerste verdieping
Via de trap in de hal bereiken we de overloop van 
de eerste verdieping. Hier vinden 3 royale 
slaapkamers, 2 inloopkasten (waarvan er 1 groot 
genoeg is om dienst te kunnen doen als extra 
(slaap)kamer), 2 luxe badkamers en een 
separaat toilet met fonteintje. Ook op deze 
verdieping is er sprake van een perfecte 
afwerking van een zeer hoogwaardig niveau. 

Quote


Quote
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Sweet dreams..
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Tweede verdieping
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aangrenzend aan de slaapkamer is een 

inloopkast gerealisserd
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De woning staat op een groen en privacy 
biedend perceel. Aan de achterzijde van de 
woning bevindt zich een grote overkapte 
veranda direct aan het huis, waardoor het 
binnen- en buitenleven naadloos in elkaar 
overlopen. De tuin is fraai aangelegd met een 
gebalanceerde variatie van betegelde terrassen, 
paadjes, heel veel groene borders, mooie 
(lei)bomen en strakke grasvelden. 

Quote


Quote
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Zeer ruime garage

 met voldoende mogelijkheden
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Situatie
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Souterrain
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Garage verdieping
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Ligging en omgeving Kadastrale kaart
De woning is gelegen aan een rustige weg in de 
ruim opgezette villawijk van Nieuw Wolfslaar. 
Nieuw Wolfslaar is een nieuwe wijk op de grens 
van Breda en de dorpskern van Bavel. 

BAVEL

Patrijzenlaar 10
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Bavel
Bavel is een gemoedelijk dorp aan de zuidoost 
kant van ons mooie Breda. In de kern van het 
dorp zijn verschillende faciliteiten te vinden 
(supermarkt, slager, bakker, groentewinkel etc.). 
Daarnaast heeft Bavel ook verschillende 
(sport)verenigingen. Er wonen veel jonge 
gezinnen, maar ook mensen waarvan de 
kinderen al uit huis zijn. Hoogbouw vind u er 
nauwelijks. Mensen wonen er over het algemeen 
vrij lang, wat betekent dat Bavel geliefd is. 
Daarnaast ziet u veel ‘interne’ verhuizingen, wat 
ook een signaal is van een fijne wooncultuur. De 
sfeer is direct en rustig te noemen.
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Gemoedelijk en sfeervol dorp voor 
jong en oud. 
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Maak kennis met

team Van Liessum!
Met ons enthousiaste team helpen wij bij het

aan- en verkopen van uw woning! Doordat wij

weten wat er in ons werkgebied leeft en speelt 
kunnen wij een persoonlijk en objectief advies

geven. Om dit te kunnen realiseren, willen wij 
graag dat u zich ook bij ons thuis voelt. Alleen 
dán kunnen wij onze dienstverlening op en top 
voor u inzetten en alles voor u uit de kast halen.

Volgt u ons al op

Facebook en Instagram?

Andrew

van Liessum
Makelaar

• 06-13 25 18 20

• andrew@vanliessummakelaars.nl

Casper

Middelhoff
Vastgoedadviseur

• 06-82 86 79 36

• casper@vanliessummakelaars.nl

Brigitte 

de Blaey
Commercieel

medewerker

• 076 76 31 000

• brigitte@vanliessummakelaars.nl

Caroline

Berings
Commercieel

medewerker

• 076 76 31 000

• caroline@vanliessummakelaars.nl
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Scan de codes  hieronder met uw mobiel (of klik)

om direct naar ons profiel te gaan.

/Vanliessummakelaars

/Vanliessummakelaars

www.vanliessummakelaars.nl

076 76 31 000

info@vanliessummakelaars.nl

https://www.instagram.com/vanliessummakelaars/
https://www.facebook.com/Vanliessummakelaars/


Beoordelingen

Onze klanten beoordelen 
ons met een gemiddelde 
van een:9,1

En dit is wat 

ze zeggen!

“Prima verlopen, plezierige ontmoeting

c.q. introductiegesprek en daarna snelle

en adequate services. Bij vragen direct 
antwoord gekregen en alle afspraken

zijn keurig nagekomen. Bezichtigingen 
waren goed geregeld, top! Zeker aan te 
bevelen voor de verkoop van een woning

en juiste contacten voor een prima foto-

sessie.”





8,5!


Een funda gebruiker, 8 juni 2021

• •




“We hebben een zeer kort en effectief 
verkooptraject gehad. De makelaar

voelde de markt goed aan, ging profes-

sioneel te werk en communiceerde

op een plezierige manier.”





9,0!


Een funda gebruiker, 11 mei 2021

• •




“Prettige kennismaking, fijn contact,

professionele en onderbouwde aanpak.

Zet woningen mooi neer op de verkoop-

kanalen. Staat open voor input vanuit 
verkopers. Van Liessum heeft ook voo

 ons de taxatie gedaan van onze nieuwe 
woning. Ik zou deze makelaar zeker

aanraden en een volgende keer weer 
benaderen.”





9,0!


Een funda gebruiker, 31 maart 2021

“Van Liessum makelaar Andrew heeft

ons huis heel goed verkocht en boven

onze verwachting de uiterste prijs er

weten uit te halen. We zijn zeer tevreden 
over het verkooptraject van A tot Z.

Hij is deskundig en geduldig waarbij je

als klant centraal staat. Hij weet heel

veel van de huizenmarkt, is altijd bereik-

baar en voor hulp en vragen staat hij

altijd voor je klaar. Ik beveel hem dan ook 
van harte aan iedereen en zou zo weer

kiezen voor hem.”





10,0!


Een funda gebruiker, 17 mei 2021

• •




“Heel erg tevreden over Van Liessum

makelaars voor zowel de verkoop van

onze huidige woning, als de aankoop

van onze toekomstige woning! Zeer

fijne samenwerking met korte lijntjes

gedurende beide trajecten!”





10,0!


Een funda gebruiker, 5 mei 2021

• •




“Professionele verkoop met plan van

aanpak waardoor we snel onze woning 
hebben verkocht voor een hele goede

prijs.”





9,0!


Een funda gebruiker, 7 juni 2021
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Aantekeningen

49



Aantekeningen
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Aantekeningen
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U bent nog slechts

één stap verwijderd

van de beste prijs

voor uw woning!

www.vanliessummakelaars.nl

076 76 31 000

info@vanliessummakelaars.nl

vanliessummakelaars

Puur nieuwsgierig? Écht verkopen?
Doe de zelfscan! (waarde kan afwijken)

Scan deze code met de 

camera van uw telefoon

(of klik), klik op “hier” en

start de zelfscan!

Verkoop per opbod, traditioneel onderhandelen of 

een stille verkoop? Samen met u bepalen wij de beste 

strategie om het maximale uit uw bezit te halen! 

Wenst u een gratis en persoonlijk advies, met of zonder 
concrete verkoopplannen? Bel of stuur ons een e-mail!





https://www.vanliessummakelaars.nl/waardebepaling

